
DIA 96 

Leia Deuteronômio 29.1 até 30.20 

 

ESTUDO DE HOJE: DEUTERONÔMIO 30.1-6 
 

          De alguma forma, Moisés compreendeu que o povo cairia sob a maldição de 

Deus e seria exilado "dentre todas as nações". Mas o patriarca sabia que o Pai não os 

abandonaria lá. Moisés disse aos hebreus que quando estivessem prontos para 

retornar a Deus, Ele estaria pronto para recebê-los. Mesmo se os judeus 

deliberadamente se afastassem dele e arruinassem suas vidas, o Senhor ainda os 

aceitaria de volta. A inclinação de Deus era a de abençoar e restaurar, não de 

amaldiçoar ou destruir. 

     Ele ainda tem essa inclinação hoje. Deus quer restaurar-nos e trazer-nos de volta 

para si. O Senhor quer abençoar-nos com Sua bondade “para que" (vivamos). E pedir 

a Deus para restaurar-nos começa na obediência a Seus mandamentos. Isso mostra 

que amamos o Pai e desejamos Suas bênçãos em nossa vida. 

      Não importa o quão longe você tem andado – não importa onde você se exilou – 

se você anseia justificar-se em Deus, comece obedecendo a Seus mandamentos 

"com todo o [seu] coração e com toda a [sua] alma". Pode não parecer natural no 

começo, mas Deus promete que "circuncidará o seu coração [...] para [amar] ao 

SENHOR”. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
O QUE É A HIPOCRISIA RELIGIOSA? 

     A hipocrisia religiosa pode resultar de obediência parcial, de obediência somente 

em palavras à lei de Deus, sem a devida mudança de coração e de vida. As pessoas 

que desfilam piedade apenas para os outros verem, muitas vezes, têm pouca vontade 

de obedecer a Deus verdadeiramente.  

     Jesus confrontou esse tipo de hipocrisia dos fariseus. Ele desafiou-os a serem 

melhores cumpridores de "toda" a revelação divina, em vez de apenas serem das 

partes que lhes proporcionavam prestígio (Mt 23.23). Os apóstolos Paulo e Tiago 

também fizeram distinção entre a simples religiosidade e a verdadeira espiritualidade 

(1 Co 3.1-23; Tg 1.21 - 2.13). 

      A repreensão de Jesus aos fariseus também serve como um aviso para nós: não 

devemos ser como eles. Em vez disso, Jesus chama-nos para sermos autênticos diante 

de Deus e dos outros; para obedecermos à Sua Palavra totalmente e para irmos além 

do mero formalismo e da aparência em nossa devoção a Deus. 

 

Leia Lucas 11.37 até 12.7 



 

ESTUDO DE HOJE: LUCAS 12.1,2 

 

     Jesus tinha importantes avisos quanto à hipocrisia dos fariseus. Mas eles ficaram 

ofendidos pelo que Ele disse. Mas então Ele começou a alertar Seus próprios discípulos 

também. Os fariseus não eram os únicos hipócritas. Seus discípulos enfrentavam os 

mesmos perigos. 

     É fácil julgar os fariseus por sua hipocrisia banal, mas cada um de nós deve também 

resistir à tentação de fingir ser boa pessoa quando, na verdade, o coração está 

afastado de Deus. Às vezes, a única lição que aprendemos dos fariseus é como 

esconder melhor nossa hipocrisia. 

     Como um coração que esconde hipocrisia se parece? Esse tipo de coração sabe a 

verdade, mas não se importa com ela e recusa-se a viver à luz dela. Esse tipo de 

coração protege um estilo de vida egoísta ao fingir estar interessado nas necessidades 

do próximo. Esse tipo de coração conforma-se com o exterior, mas rebela-se no 

interior. A hipocrisia é uma conformidade exterior sem realidade interior. As pessoas 

podem obedecer aos detalhes, mas resistir a mudanças nas atitudes em relação a Deus 

e à verdade. 

     "Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto". O que está oculto dos 

outros está exposto para Deus. Olhe cuidadosamente para sua vida. Cada um de nós 

deve discernir o próprio coração. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

Peça a Deus para abrir os seus ouvidos para a parábola do Êxodo e as experiências no 

deserto pelos quais o povo de Israel passou. 

Leia Salmos 78.1-31 

 

Leia Provérbios 12.19-20 

 

 

 

 

 

 

Parabéns, você terminou o estudo de hoje! Não se esqueça de orar a respeito do que 

leu e deixar que o Espírito Santo trabalhe em você. 


